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Question everything! 
 
Het is al weer even geleden. In de voorjaarsvakantie gingen wij als gezin naar een gezellig 
vakantiepark om wat stoom af te blazen. Bij de receptie werden wij hartelijk ontvangen door een 
goedlachse medewerker van het park. "Waarom lacht die mevrouw", vroeg mijn dochter. "Omdat ze 
het waarschijnlijk naar haar zin heeft" antwoordde ik. "Waarom heeft die mevrouw het naar haar 
zin", vroeg zij prompt verder. "Omdat wij er zijn, denk ik" antwoordde ik mijn dochter. Na de vlotte 
incheck kwamen we bij ons vakantiehuisje aan. Toen ik de deur opende, was het niet naar 
verwachting. Het huis zag er rommelig uit en het was duidelijk dat de schoonmaker er met de natte 
dweil doorheen was gevlogen. "Waarom is het hier zo'n rommel" vroeg mijn dochter. "Omdat de 
schoonmaker waarschijnlijk haast had", antwoordde ik haar. "Waarom had de schoonmaker zo'n 
haast", vroeg zij er direct achteraan. "Omdat de schoonmaker het waarschijnlijk te druk had" 
antwoordde ik. "Waarom had hij het te druk vroeg zij nieuwsgierig" "Eh, ja dat weet ik allemaal niet 
hoor", kapte ik haar vragenvuur - enigszins geërgerd door de rotzooi in ons vakantiehuisje - af. 
 
Haar vragenvuur deed mij er aan herinneren waarom ik in 2002 met onderzoeksbureau Amplixs ben 
gestart. Het zit zeker ook in de genen van mijn dochter. Want Amplixs is een onderzoeksbureau dat 
doorvraagt en luistert. We willen graag helpen om de dienstverlenende kwaliteit in Nederland te 
verbeteren. Niet alleen bij vakantieparken maar voor de meest uiteenlopende branches. Natuurlijk 
doen meerdere organisaties dat. Maar wij stoppen echter nooit met vragen. Elk antwoord op de 
vraag over de dienstverlening, tevreden of niet, levert inzichten op om de kwaliteit te verhogen. 
Continue. Daarnaast leveren we intelligente online tools en applicaties, die informatie levert waarop 
je gericht actie kunt ondernemen. 
 
We willen waarheid niet aantonen door massa. We creëren zicht door precies de juiste individuele 
meningen boven water te krijgen. Het gaat niet alleen om hoge cijfers te scoren, maar ook om een 
slechte score naar zijn waarde te beoordelen. Zo bepaal je zelf of je iets kan verbeteren of dat je niets 
voor die specifieke klant kunt of wilt betekenen. We geloven niet in gemiddelden, omdat alles wordt 
stuk gevalideerd. Want als je op gemiddelde stuurt, houd je slechts een grijze massa over. Elke 
mening is er 1 die je ter harte moet nemen. Als een klant of medewerker aangeeft dat zij een 8 
hebben gegeven en geen 10 omdat er iets verbeterd kan worden, is dat belangrijke informatie om op 
te focussen.  
 
Van nature zijn we gedreven door nieuwsgierigheid en blijven dagelijks leren om steeds slimmere 
manieren te vinden om de dienstverlening te verbeteren en het onderzoek daarnaar zo simpel 
mogelijk te houden. Wil je weten hoe we samen jouw dienstverlening een stukje beter kunnen 
maken? Stel dan zelf de vragen tijdens een vrijblijvende kennismaking. Question everything! 
 
Steven 
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U bent de zwakste schakel 

De zwakste schakel. De titel van een succesvol televisieprogramma dat in de beginjaren tweeduizend 
gepresenteerd werd door Chazia Mourali. Dit jaar beleeft het programma zijn revival. Nu met Bridget 
Maasland als presentatrice. Het idee van het programma is dat een team van  verschillende spelers 
aansluitend aan elkaar het juiste antwoord op een vraag moeten geven. Hoe meer antwoorden 
achter elkaar goed zijn, hoe hoger het te winnen bedrag. Geeft een van de deelnemers een fout 
antwoord, dan staat de pot weer op nul. Het gaat dus om de zwakste schakel. 

Ook bij een veilige IT-omgeving heeft u te maken met de zwakste schakel: de gebruiker. Uit 
risicoanalyses komt doorgaans het voorspelbare feit naar voren, dat - hoe goed een IT-omgeving ook 
is beveiligd met technische maatregelen - de eindgebruikers/werknemers de zwakste schakel zijn in 
uw netwerk. Zij slaan documenten op de verkeerde plaatsen op, kijken op websites voor privé 
doeleinden en verrichten allerlei handelingen met een verhoogd risico op calamiteiten, zoals virussen 
en dergelijke. En even voor de duidelijkheid, het zijn zeker niet alleen medewerkers die laag in de 
organisatie werken die de zwakste schakel kunnen zijn. Denk ook aan zogenaamde CEO fraude, lees 
maar eens over de zaak van bioscoopketen Pathé.  

Belangrijk aandachtspunt is dus dat uw medewerkers goed gewapend zijn in het herkennen van 
risicovolle situaties. Ik kwam laatst bij een training en toen werd er gezegd: “Je zou eindgebruikers 
maximaal moeten voorbereiden op hun verantwoordelijkheden ” en dat is precies wat wij doen met 
onze trainingen. 

Wij bieden online trainingen aan waarbij wij per gebruiker een pakket op niveau aanbieden, 
waardoor de gebruikers wekelijks een klein stukje leerstof aangeboden krijgen en direct getoetst 
worden op hun nieuwe kennis. Dit alles wordt in een overzicht gepresenteerd zodat u  kunt sturen op 
voortgang en resultaat. Kortom, een meetbare studie. Naast de deelname aan de studie worden de 
deelnemers ook random getoetst met zogenaamde phishing mails om te zien of zij daadwerkelijk de 
juiste veilige keuzes maken. Samengevat: trainen, toetsen en testen met praktijkvoorbeelden. En 
beschikbaar in verschillende talen dus ook geschikt voor bedrijven met vestigingen in het buitenland. 

Wij helpen u graag om verrassingen te voorkomen. Bel 0229-768 768 voor meer informatie of kom 
eens langs op ons  inloopspreekuur voor vrijblijvend advies. 

Met vriendelijke groet, 
Pieter Plas  

 

https://www.parool.nl/nieuws/ceo-fraude-kostte-pathe-19-miljoen-euro~b8ae182c/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://bpaz.nl/inloopspreekuur/


                    Betreft: digitale transformatie 

                 Brand: RAM-IT 

 

 
 

(leestijd 2.10 minuten) 

Johan Mulder (….) 

Enterprise storage oplossing voor pathologen en radiologen 

eCumulus is de one-stop-shop van RAM-IT voor ICT in de Zorg. eCumulus is een blokkendoos waarmee 

zorgverlenerts zelf bepalen welke diensten het beste bij hun organisatie past. Een van de onderdelen 

van de dienstverlening is het beschikbaar stellen van opslagruimte voor data: storage as a service 

genoemd. Johan Mulder is … 

Wij werken veel samen met ziekenhuizen (care en cure). In de praktijk zien we dat het ene ziekenhuis 

volledig in de cloud werkt of gaat werken. Data kan opgeslagen worden in het eigen datacentrum van 

RAM-IT of in het datacentrum van Microsoft (Azure). Sommige ziekenhuizen kiezen bewust voor 

onze private cloud oplossing omdat zij twijfels hebben over de Amerikaans gelieerdheid als zij hun 

data opslaan in een Microsoft datacentre. Wij zelf hebben daar geen twijfels over maar bieden 

ziekenhuis ons eigen datacentre als een alternatieve keuze. Ons datacentre staat op Nederlands 

grondgebied en voldoet uiteraard aan alle relevante wetgeving en certificeringen, zoals NET 7510, 

ISO 270001 en ISO 140001.  

 

Voor pathologen en radiologen heeft RAM-IT een unieke enterprise storage as a service oplossing 

ontwikkeld. "Met onze enterprise imaging oplossing kunnen foto's van bijvoorbeeld pathologen of 

radiologen in de cloud worden opgeslagen zonder dat dit ten koste gaat van de performance. Onze 

oplossing is speciaal ingericht op de applicaties die worden gebruikt door pathologen en radiologen. 

Zo werken wij samen met Sectra die applicaties ontwikkeld voor deze specialisten. Waar vroeger nog 

met glaasjes en foto's werd gewerkt is daar nu een grote digitaliseringsslag gaande. Zo worden de 

glaasjes gedigitaliseerd voordat er onderzoek van een weefsel plaatsvindt. Dat betekent dat er vele 

terabytes aan data moet worden opgeslagen.  

Wij hebben voor hen een storage oplossing ontworpen die volledig werkt met flash technologie. 

Daarbij maken wij onderscheidt tussen short en long term storage. Afbeeldingen die op korte termijn 

beschikbaar gesteld moeten worden, kunnen mega snel geraadpleegd worden. Maar ook het archief 

draait op flash technologie waardoor een patholoog of radioloog beelden van langer terug snel kan 

oproepen en daardoor ook snel een diagnose kan maken van de ziekte van een patiënt.  

 

Onze oplossing werkt zeker drempelverlagend om data in de cloud op te slaan. RAM-IT heeft ook een 

breed portfolio; wij kunnen het netwerk (dark fiber) dusdanig inrichten dat deze niet de vertragende 

factor voor het oproepen van beelden wordt. Wij bieden dan ook een garantie voor een uiterst snelle 

performance. Wij zijn onafhankelijk. Of een ziekenhuis nu een voorkeur heeft voor een Pure, Huwai 

of een Dell-oplossing, het maakt ons niet uit. Onze experts zijn ervaren om te werken met de meest 

uiteenlopende leveranciers. 

https://www.ram-it.nl/ecumulus/


 

Radioloog of patholoog? Of ben je via een ander vakgebied geïnteresseerd in onze enterprise storage 

oplossing.  ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
Blog: dark data 

Brand: Cloud Life 

 

   

 

(leestijd 2 minuten) 

 

80% van jouw data verdwijnt in een zwart gat 

Veel ambtenaren werken thuis. Het directe gevolg is dat zij thuis moeten beschikken over 

documenten die vertrouwelijk zijn. Hoe veilig zijn jouw documenten opgeslagen? En wellicht nog 

belangrijker: welke beveiligingsstatus geef je ze mee? Zonder label verdwijnen ook vertrouwelijke 

stukken in een zwart gat.  

Vooral overheden en zorginstellingen beschikken over gevoelige informatie van burgers en 

patiënten. Persoonlijke gegevens die volgens de AVG-wetgeving afgeschermd moeten worden . Veel 

data staat in Sharepoint, Exchange of nog ergens on premise op een server. Vaak zijn dit Word- en 

Exceldocumenten.  Allemaal hebben ze een titel maar niemand heeft er een label aan meegegeven. 

Op die manier is elke data hetzelfde. 80% van alle data binnen organisaties is daardoor dark data. 

Data die niet is geclassificeerd. Eigenlijk weet niemand dan exact of het wel of niet gedeeld mag 

worden. Eigenlijk weet niemand dan of een stuk vertrouwelijk of openbaar is. 

Classificeer je data 

Om data inzichtelijk te maken moet deze geclassificeerd worden. Dat kan door aan ieder document 

een label mee te geven waaraan specifieke beveiligingscriteria hangen. Een label kan bijvoorbeeld 

staan voor persoonlijk, openbaar, vertrouwelijk of zeer vertrouwelijk. Alle labels bij elkaar vormen de 

dataclassificatie en zijn verdeeld in lage of hoge veiligheidsmaatregelen. De dataclassificatie wordt 

aangestuurd door het vooraf opgestelde veiligheidsbeleid van een gemeente. 

Voeg beveiliginglabels toe 

Voor het werken in de cloud heeft Microsoft applicaties ontwikkeld die voldoen aan de hoogste 

graad van beveiliging. Applicaties die veilig onderling met elkaar samenwerken en voldoen aan de 

compliancy die is vastgelegd in de AVG-wetgeving. Microsoft biedt veiligheidsoplossingen waarmee 

data direct kan worden voorzien van een label dat je vooraf hebt gedefinieerd in jouw 

veiligheidsbeleid. Afhankelijk van het beveiligingslabel worden persoonlijke gegevens verwijderd, 

vertrouwelijke mailberichten versleuteld of strikt vertrouwelijke (raad) stukken niet zonder 

toestemming van de auteur gedeeld. Zodra een ambtenaar of raadslid een document voorziet van 

een label, krijgt deze automatisch of handmatig het beveiligingsniveau mee dat is vastgelegd in de 

dataclassificatie. 

Know your data 

Iedere dag produceren organisaties nieuwe data. Begin vandaag nog met het classificeren daarvan. 

De voorbeelden van onvoldoende beveiligingsissues bij gemeente zijn vrijwel dagelijks in het nieuws. 

Het laatste wat organisaties willen is dat zij als headline op NU.nl staan. Voorkom dat je de put 

dempt als het kalf al is verdronken; know your data. Begin met een uitgebreide security scan. 



Classificeer je data aan de hand van labels. Wij maken vervolgens een configuratie die past bij het 

veiligheidsbeleid van jouw organisatie.  

Wil je meer weten over veilig werken in de cloud? Laat het ons weten. Regelmatig geven wij 

presentaties en workshops over dit voor overheden en zorginstellingen actuele onderwerp. 

Stefan Pater 

Cloud Consultant 

 

 

Afbeelding: 

https://image.shutterstock.com/image-illustration/man-falling-into-hole-3d-600w-1213079023.jpg  

 

 

https://image.shutterstock.com/image-illustration/man-falling-into-hole-3d-600w-1213079023.jpg
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Voor loyale klanten lopen wij graag een paar (ver)stappen sneller 
 
Formule 1 coureurs Jos Verstappen en sinds enige jaren zoon Max Verstappen zijn volgens sponsor 
Exact een perfecte match. Beiden zijn gek op cijfers en de toegevoegde waarde van het weten; 
kennis over zaken die hen nauw aan het hart liggen. Na ruim twintig jaar sponsorschap kun je tevens 
vaststellen dat zij een zeer loyale relatie onderhouden. En dat betaalt zich terug! 
 
Het succes van Exact? Wij denken dat loyaliteit een belangrijke factor is. Dat geldt ook voor Business 
Experts. Vandaar onze Loyalty Card voor onze trouwe relaties. Relaties die vaak zelf geen Exact 
applicatiebeheerder in dienst hebben omdat er minder dan 40 uur per week werk voor hen is. 
 
Bij applicatiebeheer ligt het voordeel voor de klant in het feit dat de vaste consultant periodiek  (elke 
maand een dag) over de vloer komt. Met onze Loyalty Card plannen we onze consultant periodiek in 
om uw Exact software te beheren. Maandelijks uw vaste consultant om samen met u de 
functionaliteit goed te borgen binnen uw organisatie. Een verbetering van de continuïteit omdat de 
Exact omgeving zorgvuldig wordt onderhouden. Met Business Experts heeft u een optimale 
combinatie tussen flexibiliteit en een veiliggestelde maandelijkse capaciteit. Daarbij profiteert u  van 
de schaalvoordelen en de specialistische Exact-kennis van Business Experts. En, voor onze loyale 
klanten lopen we graag een paar (ver)stappen sneller!  
 
Wit u weten wat onze Loyalty Card voor u kunt betekenen? Maak vandaag nog een vrijblijvende 
afspraak . Wij bieden een optimale combinatie tussen flexibiliteit en veilig gestelde maandelijkse 
capaciteit. 
 
Henk Jansen 
 
 
 
 

https://www.businessexperts.nl/contact-opnemen/
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Als de weg niet wil, is onze wil nog steeds niet weg 

Miscommunicatie is iets waar iedereen weleens mee geconfronteerd wordt.  Zo kwam een van de 

projectleiders van Nutrica er in de afrondende fase van een groot project achter dat er een 

belangrijke schakel ontbrak. Er was geen afvoertransport bij de nieuwbouw van een complexe 

productielijn besteld. De projectleider ging er vanuit dat er nieuwe afvoerbanen zouden komen. De 

aannemer dacht echter dat de oude banen bleven staan. Helaas had Nutricia die 15 oude banen al 

naar de oud-ijzer-boer gebracht. De besturing was trouwens in een afvalcontainer gegooid. Een 

probleem dat opgelost moest worden. 

Op het moment dat duidelijk werd dat het afvoertransport ontbrak, was de productie voor een week 

daarna al ingepland. Een mechanisatie bedrijf werd opgetrommeld om de oude banen bij de 

schroothandelaar terug te halen. Ze moesten opnieuw opgesteld wordt.  Direct werd er een kleine, 

broodnodige revisie doorgevoerd.  Omdat de banen toch weggingen, had men namelijk al een tijdje 

geen onderhoud meer aan het transport gepleegd. Het mechanisatie bedrijf kende FBI van andere 

opdrachten en heeft ons, in overleg met Nutricia, ingeschakeld voor de elektrische werkzaamheden. 

De weg 

We hebben voor de eerste productiedagen een tijdelijke besturing gemaakt. Die maakte het mogelijk 

om er pallets vlak achter de nieuwe lijn met een heftruck af te halen. Daarna hebben we een nieuwe 

besturing voor alle banen geëngineerd en gemaakt. Na twee weken was het uiteindelijke paneel 

klaar en waren ook alle revisie werkzaamheden afgerond. Op de eerstvolgende zaterdag en zondag is 

met een club mensen in twee ploegen alles aangesloten en ingeregeld. Op maandagochtend was het 

hele pallettransport gereed. In de week erna is alles gekoppeld aan de AGV-installatie en ingeregeld 

zodat er geen heftruck meer aan te pas kwam. 

De wil 

In recordtijd is er een besturing gebouwd voor een reeds verwijderd transportsysteem. Het probleem 

is zonder productieverlies opgelost. Allemaal winnaars dus. Al zal er achteraf nog wel met wat 

mensen gesproken zijn hoe dit heeft kunnen gebeuren. 

Opzoek naar de juiste wil als de weg niet helemaal wil meewerken? Neem dan vrijblijvend contact 

met ons.  

Ferry Balvert 

Afbeelding: 

https://image.shutterstock.com/image-photo/sports-travel-background-3d-illustration-600w-

1810994476.jpg  

 

 

https://fbi-groep.nl/contact/
https://image.shutterstock.com/image-photo/sports-travel-background-3d-illustration-600w-1810994476.jpg
https://image.shutterstock.com/image-photo/sports-travel-background-3d-illustration-600w-1810994476.jpg
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Altijd razendsnelle wifi in elke ruimte! Hoe dan? 
 
We merken allemaal dat de behoefte aan een stabiele internetverbinding, zowel vast als via wifi, 
sterk is toegenomen. Organisaties werken in de cloud, medewerkers werken veel mobiel en hierdoor 
is een stabiele internetverbinding noodzakelijk. Ook zien we thuis een toenemende behoefte aan 
stabiel internet. De gehele woning wordt inmiddels verbonden met het internet. Kortom, allemaal 
mooie ontwikkelingen en in de afgelopen blogs zijn we hier op ingegaan. Maar wat doen we nu 
precies met onze producten en oplossing?  
 
Hoe dan? 
 
In de praktijk is je Internetverbinding tot aan de meterkast goed geregeld. In huis of op kantoor blijkt 
een router en wat wifi-versterkers echter niet meer voldoende. Hoe kunnen wij dit voor jou 
oplossen? Simpel. Wij plaatsen geen router die zich te pletter moet zenden om iedere gebruiker een 
beetje verbinding te geven; wij plaatsen in iedere ruimte die je wilt een eigen internetverbinding.  
 
De basis is de Polymer Optical Fiber (POF) kabel. Deze dunne kabel heeft een aantal voordelen: 
 

• geen vertraging maar een supersnelle response 

• mag in tegenstelling tot een traditionele internetkabel bij elektra worden gelegd  

• is 2.2 mm dun en kan naast bestaande leidingen worden gelegd en is niet gevoelig voor 
bochten 

 
Na het aanleggen van de pof-kabels plaatsen we een switch die meestal in de meterkast wordt 
gemonteerd. Op de switch worden de POF-kabels aangesloten die via de elektriciteitsleidingen naar 
de diverse ruimtes worden getrokken. Daar bereiken ze een bestaand stopcontact. Dit stopcontact 
kunnen we vervangen door een vast ethernetpunt in combinatie met wifi. Ook is het mogelijk om het 
stopcontact te voorzien van een opbouwunit. Hierdoor behoud je de functionaliteit van het 
stopcontact en heb je tegelijk een wifi-punt.  
 
Kortom, in plaats van een centrale router die de gehele woning van wifi probeert  te voorzien heb je 
in iedere ruimte een eigen wifi-punt die een stabiele en snelle internetverbinding verzorgt. Alles 
wordt mooi weggewerkt en is indien je wilt makkelijk uit te breiden. Resultaat: nooit meer 
teleurstellingen met bijvoorbeeld bij Netflix, Sonos, Spotify, gaming en the internet of things!   
 
Geïnteresseerd in een feilloze internetverbinding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 
 
Steven Bleker 
CEO FIBERunlimited 

 
 

 

https://www.fiberunlimited.com/producten
https://www.fiberunlimited.com/contact
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Vijf aandachtspunten voor uw IT in het nieuwe normaal 

Het nieuwe normaal. Het lijkt bijna een containerbegrip. Wat verstaat u onder het nieuwe normaal? 

De anderhalve meter afstand? De maximale grootte van een groep? Of het normaal worden van 

thuiswerken? Wat dat laatste betreft hebben wij vijf aandachtspunten die u wellicht kunnen helpen 

bij het nemen van belangrijke beslissingen. 

1. Servers op afstand 

Beheerders vinden het vaak lastig om gebruikers op afstand te controleren en moeten maar 

vertrouwen hebben in de handelingen van hun collega’s. De nieuwste Microsoft-technologieën 

ondersteunen het ‘locatie onafhankelijk werken’. Het zorgt voor het veilig en goed beheersbaar 

houden van uw IT-omgeving.  

2. Device management 

De lokale PC, tablets en smartphones vragen om beheer qua veiligheid, up-to-date zijn, backup 

enzovoort. Dus zorg ervoor dat uw medewerkers beschikken over een laptop, smartphone of tablet 

die volledig beheerd wordt door uw organisatie en past bij de functie die zij in uw organisatie 

hebben. Met andere woorden: devices die beschikken over de juiste software en zijn aangemeld in 

uw netwerk.  

3. Microsoft Teams 

Niet alleen de zakelijke contacten maar ook de sociale contacten tussen collega’s zijn in deze tijd 

beduidend minder. Microsoft Teams biedt de meest uiteenlopende opties om gemakkelijk online te 

communiceren. Een aandachtspunt is het zorgen voor een prettige zittende headset en een goede 

webcam. 

4. Digitaal platform 

Denk als organisatie ook na over het inbrengen van het sociale aspect. Creëer bijvoorbeeld een 

digitaal platform om aan het gemis van het onderling contact tussen collega’s aandacht te geven. Zo 

biedt Microsoft 365 tal van oplossingen om de interne communicatie te stimuleren en te verbeteren. 

Organiseer ook eens een informele meeting. Bijvoorbeeld een online game met collega’s.  

 



5. Bewustwording 

Denk ten slotte ook na over hoe u omgaat met het delen van privacygevoelige informatie als er geen 

controle op de werkplek is. Dat vraagt zeker om bewustwording over veiligheid door de gebruikers. 

Doe eens een quiz onder uw collega’s over veilig werken. En stel als basis dat zij beschikken over een 

veilige VPN-verbinding om uw bedrijfsgegevens te beschermen.  

 

Uiteraard zijn er nog veel meer aandachtspunten te bedenken voor het werken in het nieuwe 

normaal. Zullen wij een online afspraak met u maken om vrijblijvend van gedachte te wisselen over 

wat wij als uw IT-partner in het nieuwe normaal voor u kunnen betekenen? 

Sander van der Laan, Michel Snitjer en Gert-Jan Voogsgeerd 

 

 

 

https://www.oiab.nl/over-ons/contact
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Op de zeepkist met Microsoft Teams 

Heeft u een belangrijke boodschap te verkondigen? Ga dan eens naar Speakers Corner in Hydepark 

Londen. Breng je eigen zeepkist mee als symbolisch spreekgestoelte om fysiek uw mening te 

verkondigen. Voorlopig blijft het lastig om het publiek 'live' toe te spreken. Ook voor bedrijven! Dat 

betekent minder of zelfs geen contact met collega's, leveranciers en klanten. Wat nu? Hoe krijgt u uw 

boodschap toch voor het voetlicht? 

Regelmatig krijgen wij als Microsoftspecialist en Microsoft Silverparter de vraag een oplossing te 

bedenken om het gebrek aan fysieke communicatie digitaal te compenseren. Met Microsoft Teams 

kunt u online vergaderingen, bijeenkomsten en events organiseren. Het biedt ook opties om collega's 

contact met elkaar te laten houden nu ze niet even bij elkaar kunnen binnen lopen om een zakelijk- 

of privé update te geven. Op zich is het instellen van Microsoft Team geen rocket sciences. Wel is het 

zaak om hapsnap werk te voorkomen. Hoe integreert u Microsoft Teams met al uw andere 

applicaties? Welke licenties heeft u nodig? Of welke rol speelt u bij events.  

Laatst kregen wij de vraag van een middelgrote overheidsorganisatie om snel en adequaat samen 

een digitaal podium te bouwen, zodat zij weer (persoonlijk) contact konden hebben met hun relaties. 

Een amper gebruikte vergaderzaal bleek al snel een prima mogelijkheid om daarin professionele 

apparatuur te installeren waarmee zij op eigen initiatief konden zenden en ontvangen. Met het 

aanpassen van één licentie (van de directeur die aan het woord wilde komen) mochten wij voor hen 

een moderne digitale zeepkist ontwerpen. 

Prodeta ICT begrijpt u én uw drijfveer om in het nieuwe normaal te blijven excelleren. Wij hebben de 

afgelopen maanden veel vragen beantwoord hoe bedrijven aan de voorkant snel kunnen schakelen 

en wat wij aan de achterkant kunnen regelen om het nieuwe werken mogelijk te maken. Niet altijd 

spannend qua techniek, maar het vraagt wel om maatwerk oplossingen. Geen organisatie is immers 

hetzelfde.  

Wij helpen u graag om uw persoonlijke ambitie te realiseren. Met Microsoft Teams als professioneel 

digitale zeepkist om uw belangrijke boodschap te communiceren. Een keer laten zien hoe het werkt? 

Of assisteren bij een vergadering of live event? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze 

consultants. 

De specialisten van Prodeta ICT 
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Zo veilig als de Bank of Scotland 
 
Waar kon u in het verleden beter uw waardevolle spullen bewaren als in een kluis van de Royal Bank 
of Scotland? Tegenwoordig zijn spullen niet alleen fysiek maar ook digitaal waardevol. Hoe kunt u uw 
waardevolle data het beste beveiligen? De datacenters van Microsoft zijn wellicht nog veiliger dat de 
Bank of Scotland. Maar hoe veilig is het werken in de cloud eigenlijk en hoe komt een goede 
beveiliging tot stand? In deze blog een aantal feiten over de beveiliging van gegevens in de cloud, te 
weten: 
 
* Fysieke toegangscontrole van datacenters 
* Afschermen van applicaties 
* Authenticatie  
* Auditing 
 
Fysieke toegangscontrole van je servers en data 
Fysieke toegangscontrole in datacenters is veel beter geregeld dan de toegangscontrole van uw 
eigen serverruimte. Deze datacenters zijn wereldwijd verspreid en beveiligd met hekken, 
beveiligingspersoneel, camera's, en meerdere vormen van (biometrische) toegangscontrole. Zelfs 
met een tank is het lastig om toegang te krijgen tot waardevolle data. Personeel van het bedrijf dat 
eigenaar is van het datacenter kunnen zelf ook niet zomaar fysiek bij de data/servers komen. Slechts 
een klein gedeelte van het personeel dat daadwerkelijk een reden heeft om in de buurt te komen 
van de apparatuur heeft daadwerkelijk toegang. Medewerkers moeten meerdere lagen van 
beveiliging doorlopen voordat ze op de juiste plek zijn. Datadragers, zoals harde schijven en andere 
opslagmedia, verlaten nooit het datacenter. Datadragers die worden vervangen worden vernietigd in 
een datashredder. 
 
Afschermen van applicaties 
De Microsoft cloud beschikt over meerdere systemen die applicaties en data kunnen afschermen 
voor onbevoegden. Net zoals een lokale serveromgeving is het mogelijk om een firewall in de cloud 
in te richten. Los hiervan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld alleen toegang te verstrekken aan 
personen die vanuit Nederland verbinden. Al deze systemen zijn standaard aanwezig in de Microsoft 
cloud, en zijn relatief eenvoudig in te regelen. Het grootste voordeel is dat deze systemen standaard 
beschikbaar zijn in de cloud en dat er geen grote investeringen gedaan moeten worden om deze 
diensten in gebruik te nemen. Lokale IT-omgevingen zijn complexer om af te schermen en vereisen 
meer investeringen in software en/of hardware. 
 
Authenticatie  
Applicaties en data die in de cloud staan, zijn relatief eenvoudig te voorzien van meerdere lagen van 
authenticatie. Zo kunt u naast een wachtwoord of pincode ook instellen dat u met een app moet 
authentiseren. Zo voorkomt u dat uw data gestolen wordt als u bijvoorbeeld uw wachtwoord lekt. In 
principe is alles mogelijk en we stemmen vaak af met onze klanten hoe ze adequaat kunnen 
authentiseren op hun IT-platform zonder dat het hun werkzaamheden in de weg zit. 
 
Encryptie 



Onder encryptie verstaan we het versleutelen van gegevens. Gegevens die in de Microsoft cloud 
worden opgeslagen staan standaard met encryptie opgeslagen op de fysieke datadragers. Alleen de 
beheerders van de omgeving hebben toegang tot de "sleutels" van deze encryptie. Gegevens die 
worden uitgewisseld (denk aan bijvoorbeeld mailverkeer via Office 365) zijn standaard te beveiligen 
met encryptie. Dit is eenvoudig aan te zetten zonder additionele kosten. Traditionele IT-omgevingen 
hebben tal van aanpassingen nodig om encryptie toe te passen op fysieke datadragers, en gegevens 
standaard te versleutelen. 
 
Auditing 
Auditing in de cloud is het bijhouden van succesvolle en onjuiste inlogpogingen en het bijhouden van 
mutaties. Het auditen van inlogpogingen en mutaties van data is vaak complex en tijdrovend in 
traditionele IT-omgevingen. In de cloud is dit een functionaliteit die standaard is geactiveerd voor de 
meeste diensten. Zo kunt u voor het gros van de acties zien wie heeft ingelogd, vanaf welke locatie 
en welke acties er zijn ondernomen door welke personen. 
 
 Meer weten? 
  
WSB Solutions heeft de afgelopen jaren veel bedrijven met een traditionele on premise IT-omgeving 
gemigreerd naar de cloud. Door deze uitgebreide ervaring weten wij als geen ander welke voordelen 
het werken in de cloud heeft ten opzichte van een traditionele IT-omgeving. Wij maken hoofdzakelijk 
gebruik van Microsoft-clouddiensten. Microsoft heeft zich bewezen als een betrouwbare en robuuste 
cloudpartner die beveiliging hoog in het vaandel heeft staan. Microsoft voldoet aan tal van ISO-
certificeringen en heeft klanten zoals het Amerikaanse Department of Defense 
 
WSB is Microsoft Gold partner. Dit geeft ons allerlei voordelen ten opzichte van IT partijen die deze 
status niet hebben. Onze klanten profiteren hier ook van. Ook kunnen onze klanten erop vertrouwen 
dat onze gecertificeerde medewerkers alle Microsoft technologieën door en door kennen. Maak 
gerust een afspraak met een van onze IT-consultants om u verder voor te lichten over de beveiliging 
van gegevens in de cloud. Zo veilig als in de Bank of Scotland. 
 
Sander Schenk 
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Zo geef je jouw ATS vleugels 
 
Het vinden van de beste kandidaat voor de job is nog nooit zo moeilijk geweest als nu. Babyboomers 
gaan met pensioen. Millennials gaan freelancen en generatie Z is nog maar net gestart met hun 
carrière. Tegelijkertijd is er een digitale revolutie gaande waarvan jij als ATS-leverancier op de hoogte 
moet blijven. Hoe kunnen jouw klanten slim werven en op welke manier is jouw ATS daarop 
voorbereid? 
 
Jouw ATS software is uitstekend en voldoet aan alle eisen die je aan een ATS kunt stellen. Maar 
aangevuld met de juiste opties laat jouw klant zien dat hij bereid is om te investeren in zijn 
kandidaten. De RB16B van Max Verstappen is immers ook niet alleen zo succesvol door de krachtige 
Honda motor. Tal van gespecialiseerde leveranciers dragen bij aan een winnende strategie van Red 
Bull Racing en Max Verstappen. Hieronder enkele eisen waaraan ATS software volgens ons moet 
voldoen. 
 
1. De turbo erop 
Wij snappen dat jouw ATS compliant moet zijn aan het werven in deze snelle tijd. Dat betekent: de 
turbo erop. Zodra een kandidaat heeft gereageerd op een advertentie moet zijn reactie zo snel als 
mogelijk opgevolgd worden om zijn aandacht vast te houden. Geduldig zijn is nu eenmaal niet het 
sterkste punt van solliciterende kandidaten. 
 
2. Maatwerk communiceren 
Kandidaten haken snel af als zij niet krijgen wat ze normaal gesproken krijgen van andere 
wervingsbureaus. Hoe kun je de sollicitant goed vasthouden? Het nieuwe werven moet slim, pro-
actief en gevat zijn. Dat betekent niet alleen communiceren via e-mail maar ook maatwerk en 
persoonlijk via andere communicatiemiddelen zoals sms en whats-app. 
 
3. Actuele status 
De status van de kandidaat in een wervingsproces moet continu actueel zijn in alle 
informatiebronnen. Maar niet alleen de status moet worden bijgehouden. Jouw ATS moet er voor 
zorgen dat er precies gebeurt wat er moet gebeuren en wat verlangd wordt door de kandidaat. Dus 
geen mailberichten of herinneringen de deur uit over een inmiddels achterhaalde status van de 
kandidaat. 
 
Meer opties? 
In deze tijd worden soms opties verlangd die jouw ATS wellicht niet standaard levert. Bijvoorbeeld 
een datumprikker of automatische whats-app opvolger. Met XA Flow kun je jouw ATS uitbreiden met 
tal van functies die recruiters stellen aan hun software. Maar één demo zegt meer dan duizend blogs. 
Om de woord bij de daad te voegen hebben wij een voorbeeld flow gemaakt die wij jou online 
kunnen laten zien. Vrijblijvend uiteraard. Geïnteresseerd? Laat het mij weten via e-mail of 033-454 
50 50 en bepaal zelf de juiste opties! 
 
Jeroen Bugel 


